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Om te beginnen: voor welk

bedrijf werk je hier?

Wij zijn van ‘De Heeren van

Leeuw’, dat is een restaurant dat

gerund wordt door twee

vrienden. Sjaak (onze alom

bekende kantineman, red.) is

één van die eigenaren.

Daarbij hebben zij ook nog een

cateringbedrij f, met

verschillende locaties, zoals het

USG. Sinds kort is de catering

ook actief op het Via Nova

College in Utrecht.

En werkte je voordat je hier

terecht kwam al in de horeca?

Ik heb hiervoor tien jaar lang bij

een tankstation gewerkt,

waarvan het laatste jaar in de

‘broodjeshoek’, zoals wij dat

noemden. Dat is eigenlijk net

zoals de catering hier, vooral

veel broodjes smeren.

Kreeg je toen hier de kans om

te werken?

Nou, dat is eigenlijk wel een

ingewikkeld verhaal. Ik ben daar

op een hele nare manier

weggegaan. Ik raakte zwanger,

en toen heeft mijn werkgever

mij eruit gewerkt. Het is Shell,

een groot bedrij f, dus dan kan

dat. Als het niet op een normale

manier gaat, gaat het daar wel

op een vervelende manier. Na

mijn zwangerschap ben ik nog

dertien maanden in de weer

geweest om te herstellen, en

toen nog een paar maanden

om werk te vinden. Dat was

gewoon heel lastig. Via het

UWV ben ik uiteindelijk hier

terechtgekomen.

Ja, helaas gaat het

tegenwoordig alleen maar om

geld. Bij Shell ook, daar moet je

nu eenmaal je targets halen.

Elke dag werd er gekeken naar

wat voor omzet j ij had gedraaid.

Ken je ook dat wat ze bij de

HEMA doen, dat ze je nog een

extra koekje aan willen smeren?

Als het je dan niet lukt om

zoiets vij f keer op een dag te

verkopen, sta je op straat.

Ja inderdaad, ik moet zelf ook

zeggen dat ik het uit mezelf

koop als de persoon achter de

kassa vriendelijk is, omdat ik

weet hoe het is. Ik kan me ook

wel voorstellen dat mensen

denken ‘’ach rot op, ik moet snel

tanken, ik heb hier helemaal

geen tijd voor’’.

Eigenlijk zijn dat allemaal van

die dingen waar je niet over

nadenkt, totdat je zelf in die

positie zit. Ik moet zeggen dat ik

hier véél beter op mijn plek zit.

Ik werk hier nu ruim anderhalf

jaar, en ik ben nog geen enkele

dag chagrijnig naar mijn werk

gegaan. Bij andere baantjes die

ik heb gehad, ging ik op een

gegeven moment huilend naar

mijn werk. En kwam ik weer

huilend terug, omdat het niet

leuk was.

Hier ga ik nog steeds fluitend

naartoe. Dat is echt geweldig.

Ben je hier nu vaker te zien

omdat Sjaak ziek is? *

Sjaak ziek? Nee hoor, die heeft

het heel druk op dit moment.

Hij is 12 januari begonnen op

de nieuwe locatie, het Via Nova

College. Omdat het een nieuwe

locatie is, wil hij dat zelf eerst

op poten zetten en zorgen dat

het draait.

Daarna gaat hij pas weer wat

anders doen. Het is daar alleen

zo ontzettend druk. Hier loopt

het ook goed, dus vertrouwde

hij mij deze locatie toe en ging

hij zelf het de locatie op het Via

Nova College draaien.

Dus, voor de duidelijkheid: Sjaak

is NIET ziek!

Je verkoopt de hele dag

broodjes. Wat is nu je eigen

lievelingseten?

Thuis zijn we nogal van de

pasta’s, het Italiaanse eten. Maar

eigenlijk proberen we van alles.

Veel zelf dingen maken, en

kijken wat er uit komt. De ene

keer is het heerlijk, de andere

keer denk je ‘mwah, doe maar

niet’.

Doe je dat hier ook,

experimenteren? Of moet je

vooral de standaard

broodjeslijst volgen?

In principe hebben we

natuurlijk het vaste assortiment.

Daar hou je je dan aan vast.

Af en toe is er iets over,

bijvoorbeeld van de zomer.

Toen had Sjaak nog een pak

aardbeien, dus verkocht hij

broodjes aardbei. Je kan hier

wel je eigen draai eraan geven.

In het begin durf je dat niet zo.

Soms zijn er dingen als

vergaderingen op school, waar

we ook broodjes serveren. Als er

dan iets over is, verkopen we

dat. Dat is best lastig hier, want

iedereen is vooral van ‘doe mij

maar een koek en een broodje

ei’ en dan houdt het wel weer

op.



Zijn wij USG’ers buiten ons

vaste eetpatroon wel aardig?

Of doen we ook wel eens

vreemde dingen?

Oh ja, genoeg. Als het heel druk

is bijvoorbeeld. Ik kan niet altijd

zien wie er als eerste is.

Jullie zijn allemaal redelijk

volwassen, dus als het goed is

kunnen jullie dat zelf wel

redelijk in de gaten houden.

De bruggers kunnen dan een

halfuur netjes staan te wachten

op één snoepje van 10 cent, en

dan wurmt zo’n zesdeklasser

zich er doorheen die ineens

vooraan staat. Daarom kijken

we nu of we ook bestellijsten

kunnen introduceren. Dat heeft

Sjaak al een keer geprobeerd,

maar dat liep toen niet. Op zo’n

lijst kun je dan aangeven wat je

wil hebben. De lijst lever je dan

voor half elf in. Je betaalt dan

ook gelijk. Ik zorg dat het om

twaalf uur klaarstaat.

Dat klinkt heel slim!

Ja, maar als je straks 100

bestelde broodjes krijgt en die

allemaal tussen elf en twaalf

moet smeren, heeft dat

natuurlijk ook geen zin. De

ergste drukte is eigenlijk van

twaalf uur tot kwart over twaalf.

Er is niemand van Sjaaks bedrij f

die dan zegt ‘ik kom wel even

voor een kwartiertje helpen’. Dat

werkt niet. Als die bestellijsten

werken, willen we misschien

een leerling ‘aannemen’ die in

de pauzes komt helpen, tegen

vergoeding van een broodje.

Eerst maar even de bestellijsten

proberen. Ik vertrouw er wel op

dat dat hier nu werkt.

Wat vind je hier het leukste?

Wanneer voel je je het meest

voldaan?

Eigenlijk wel als ik naar huis ga.

Elke dag is wel een goede dag.

Hoewel, vandaag heb ik wel al

twee leerlingen gehad die een

snoepje kochten van tien cent

en er eentje extra meenamen.

Dat zijn hele kleine dingetjes,

maar daar zijn we wel heel

makkelijk in. Dan is het ook

klaar en help ik de betreffende

personen niet meer. Het is

vooral het principe. Of het nou

een snoepje is of een koek, je

moet het gewoon niet doen.

Dat zijn wel dingen die ik

jammer vind. Soms staan

leerlingen als het druk is aan de

balie ook te mopperen. Dan

gaat het niet snel genoeg. Maar

ik ben maar in m’n eentje. Zeker

in het begin was ik best

zenuwachtig. Nu gaat het

gewoon het ene oor in, en het

andere oor weer uit. Of dan

zeggen ze ‘ja, met Sjaak ging

het allemaal veel sneller’. Maar

ja, Sjaak is twee keer zo groot

en twee keer zo breed als ik, én

hij heeft tig jaar ervaring.

Het werken met het

horecateam bij vergaderingen

vind ik ook erg leuk. Zo zie je de

leerlingen ook aan de andere

kant van de balie en leer je ze

echt kennen.

Wat waardeer je aan deze

school?

Het is sowieso een prettige

school. Ik heb hier de eerste

twee maanden verbaasd om me

heen gekeken, hoe rustig en

gemoedelijk het hier is. Zelf heb

ik de mavo gedaan. Ik zat op

een school met 1200 leerlingen.

Dat was één grote herriebak.

Daar werd ook van alles

uitgevreten. Hier wordt iedereen

heel kort gehouden. Leerlingen

weten wat er wel of niet mag,

en als er iets niet gebeurt, zijn

we allemaal alert. Laatst

kwamen er vij f meisjes van een

andere school hier

binnengelopen. Op zo’n

moment geef ik de conciërge

even een seintje dat zij hier niet

horen. Die meisjes werden gelijk

aangepakt.

Sjaak wordt soms helemaal gek

op de locatie waar hij zit. Daar

wordt veel meer herrie

gemaakt. Toen hij na een week

hier langskwam vroeg hij om te

ruilen. Maar nee hoor, ik zit hier

wel op mijn plek!

Ik vind het ook fijn hoe het

personeel onderling met elkaar

omgaat en dat iedereen

gerespecteerd wordt.

Of je nou hier conrector bent,

schoonmaker, conciërge of

docent; je wordt allemaal gelijk

behandeld. Dat draagt heel erg

bij aan de sfeer.

Tot slot: wat zou je de USG-

leerlingen mee willen geven

wat betreft hun carrière?

Ik heb gemerkt dat je moet

doen wat je leuk vindt. Doe

waar je je goed bij voelt. Ik ben

op mijn 16e begonnen met

werken, maar toen ik op mijn

31e hier kwam werken, had ik

voor het eerst het gevoel dat ik

iets deed wat ik leuk vond. Het

is misschien niet het meest

hoog gegrepen en best betaalde

baantje, maar dit is wel wat ik

graag doe. Dat is veel

belangrijker dan iets doen wat

anderen voor jou willen.







Al ruim anderhalf jaar werk ik elke zaterdag bij een slagerij in mijn woonplaats Wijk
bij Duurstede. Het thema van deze apo zie ik als een uitgelezen kans om jullie voor te
stellen aan mijn werkgever -‘baas’ zeggen is uit den boze- Rijk! Rijk van der Eijk staat
samen met zijn vrouw Rolanda al twintig jaar aan het roer in slagerij Van Bekkum in
Peperstraat. Lees verder om erachter te komen wat zijn lievelingsvlees is en hoe hij
tegen de Albert Heijn aankijkt.

Kun je eerst het vooroordeel dat je koeien

slacht uit de wereld helpen?

Wij krijgen geslachte koeien binnen. Daar

hoeven we niks aan te doen, dus we zitten niet

in het bloed en niet in de ingewanden.

Bovendien moeten slagers een keuze maken:

óf ze slachten, óf ze maken worst, maar dat

mag niet meer allebei in dezelfde ruimte

gebeuren. Wij hebben ervoor gekozen om

worst te maken.

Hoe ziet een dag er gemiddeld uit? Op

maandag bijvoorbeeld.

Op maandag beginnen we om half 7. Dan gaan

we vlees snijden en de toonbank volleggen.

Daar zijn we rond half 9 mee klaar. Dan eten

we wat. Daarna gaan we worst maken.

Dat begint met vlees klein snijden om in de

gehaktmolen te doen. Als het vlees gemalen is

kruiden en mengen we het en doen we het in

natuurdarmen of kunstdarmen, afhankelijk van

de worst. Om half 1 zijn we meestal klaar met

worst maken.

Na de lunch hangen we de worsten in de

rookkast om te drogen.

Dan beginnen we aan het rundvlees, dat we

die dag binnengekregen hebben. Het vlees

moet verdeeld en gevacumeerd worden, zodat

we kleinere, handzame stukken hebben die we

gelijk kunnen snijden om in de toonbank te

leggen, als we het nodig hebben.

Tussendoor houden we de worsten in de

gaten. Ze moeten niet te droog of te warm

worden. Meestal is het 5 uur als we klaar zijn

met snijden. Dan maak ik nog gebraden gehakt

en Zeeuws spek. Om 6 uur gaat de winkel dicht

en maken we schoon.

Daar zijn we om half 7 mee klaar. Dan ruim ik

nog spullen op en doe ik nog wat

administratie. Dan is het ongeveer 8 uur, half 9

en ben ik klaar.

Lang leve het slagersvak!

Wat is het gekste dat je ooit hebt

meegemaakt?

Een zeer vreemde situatie maakte ik mee toen

ik net zo oud was als j ij (18) . Ik kwam net van

het boerendorp, was nog een beetje bleu. Het

was hartje zomer. Toen stonden er twee

Engelssprekende dames in de winkel, in bikini.

Die moesten een stuk vlees hebben dat zéér

dicht bij hun benen lag, aan de andere kant van

het glas. Het leek net alsof ik in hun broek

graaide, toen ik het vlees pakte. Dat zal ik nóóit

meer vergeten.

Joëlle Schut



Heb je ook ooit een vreselijke blunder

begaan met klanten?

We hebben een keer met Pinksteren klanten

gehad die twee gourmetschotels hadden

besteld. Daar hadden we geen gegevens van.

Alleen hadden we maar één schotel

meegegeven toen ze het op kwamen halen.

We hebben de andere schotel bij het restaurant

naast de winkel neergelegd, met een briefje

hier op de deur dat ze het daar zouden kunnen

ophalen. Maar dat is niet meer gebeurd.

Wat is het leukste om te doen hier?

Klanten helpen. Absoluut! Beetje slap lullen. Als

het maar gezellige mensen zijn, en die hebben

we gelukkig heel veel.

Wat is hier je favoriete product?

Ik vind speklappen erg lekker, maar riblappen

ook. Biefstuk vind ik ook erg lekker, hoewel ik

net zo lief een riblap als een biefstuk eet.

Denk je dat slager-zijn een ambacht is of

‘gewoon’ iets dat je leert op de vakschool?

Ambacht kan je leren. Als je maar met je

handen wil werken, leergierig bent en interesse

toont, kun je een ambacht leren. Maar

tegenwoordig is het lang geen ambacht meer.

Er komt zoveel bij kijken: de boekhouding,

eisen waar je aan moet voldoen, wetgeving…

Maar het ambacht staat bij ons nog steeds

bovenaan.

Hoe ben je eigenlijk slager geworden?

Ik werkte op het slachthuis in Utrecht en zat op

de mts (middelbare technische school) , waar ik

leerde voor bouwvakker. Ik had eigenlijk niet

zoveel zin meer om te leren, dus zei ik tegen

mijn vader dat ik wat anders wilde doen. Die

was het geëmmer over huiswerk natuurlijk al

lang zat. Als ik werk had, mocht ik van school

af. Nou, de volgende dag had ik werk. Zo ben ik

erin gerold. Op het slachthuis viel natuurlijk

niet veel meer te leren. Toen ben ik naar de

slagersvakschool gegaan. Naast naar school

gaan, moest je ook een leerbedrij f hebben. Dat

vond ik hier. Hier heb ik al mijn diploma’s

gehaald. En de vrouw gehaald! En zodoende

word je slager.

En zodoende word je eigen baas…

Nou, baas, baas. Mijn vrouw, die is de baas! En

ik ben jouw werkgever.

De hond hééft een baas. Ik haat honden.

Wat vind je dan van het standpunt ‘we

moeten minder vlees gaan eten’?

Het is slecht voor ons, maar gelukkig zijn de

vleeseters nog ruim in de meerderheid.

Wanneer maakt je vak je gelukkig?

Als de winkel op woensdag open gaat nadat

we op dinsdag dicht zijn geweest. Dan hebben

we op woensdag allemaal verse rookworsten,

verse kookworsten. Dan hebben we een mooi

gevulde toonbank met verse producten en dan

zeggen klanten: ‘goh slager, dat ziet er allemaal

weer hartstikke lekker uit! ’.

Daar word ik gelukkig van! En ook dat mensen

weer terugkomen, niet alleen mensen van hier

uit de regio. ’s Zomers hebben we klanten uit

het hele land. Soms komen ze dan het jaar

erna weer terug, omdat ze bijvoorbeeld de

worst zo lekker vonden.

Je hebt toch ook wel eens rookworsten naar

Terschelling gestuurd?

Inderdaad. En grillworsten naar Spanje!

Blijft dat allemaal goed onderweg?

Ja hoor, we vacumeren dat en dan gaat het

gelijk het vliegtuig in. Zo hebben we ook wel

eens bestellingen verstuurd naar China,

Vietnam en Amerika. We hebben ook wel eens

kroketkruiden verstuurd naar Nederlanders in

Canada, die de Hollandse kroketten niet

konden missen.



Tot slot: heb je nog goede raad voor USG’ers?

Ja, dat heb ik zeker! Stap eens achter de

computer vandaan en loop eens een

winkelstraat in. Ga dan eens bij de kleine,

ambachtelijke zelfstandigen je boodschappen

doen, en niet bij de grote winkels om daar

gauw een broek en een jas te kopen. Of vlees

met E-nummers en houdbaarheidsmiddelen.

Koop wat bij de kleine winkeliers. Dan houden

we de winkelstraten gezellig en is er veel

minder onbetaald werk, want uiteindelijk wordt

de prijs betaald. Dan overleven de grote

jongens en worden de kleine winkeliers kapot

gemaakt. Dan ben je uit de aap gelogeerd. De

grote ketens hebben het dan voor het zeggen.

Zonder de kleine winkeliers kunnen ze de

prijzen, die ze tot dan toe laag gehouden

hebben, verhogen. Ik maak dat niet meer mee,

maar jullie generatie wel. Als straks alle

boodschappen op het internet gedaan worden,

verdwijnen alle kleine winkeltjes en houden we

alleen maar spookstadjes over. En de

gezelligheid is weg. Dus maak daar gewoon

meer tijd voor vrij !

Voor wie geïnteresseerd is in het slagersvak: in

deze video laat Rijk zien hoe hij worst maakt.

https://www.youtube.com/watch?v=dhy4WpVG2VU&feature=youtu.be




Reinink: ‘’En leerl ing, wat valt jou op? Als jou iets opvalt tenminste’’

Jongen die wifi kan meten over het wifi-signaal : ‘’Tja, het kan beter’’
Kers *wijst naar leerl ingen*: ‘’Ja, maar dat kan bij hen ook wel! ’’

Kootte: ‘’Hee luitjes, bekjes dicht! ’’

Reinink over hoeveelheid geantwoorde tekst op toets: ‘’Mensenkinderen, wat een
l ippendiarree!’’

*Kamerbeek komt binnen*
Leerl ing: ‘’Oh god, weer een kamerpreek!’’

Humke: ‘’Nein. ’’
Leerl ing: ‘’Huh?’’
Humke: ‘’Dat is Duits voor nee.’’

Reinink: ‘’Ll , er komt een continue woordenstroom uit je die net zo erg is als de stal len van
Augias’’

Gordijn: ‘’Doe die telefoon in je mond en hou je zak!’’

Leerl ing roept uit: ‘’Jeeeezus’’
Reinink: ‘’Nou, die was er toen nog niet, hoor’’

Leerl ing: ‘’Wat was de uitkomst van het koolstofdioxide-onderzoek in school?’’
Kers: ‘’De uitkomst daarvan? Dat het wifi-netwerk slecht is en dat gaat deze meneer nu
oplossen. De oplossing is waarschijnl i jk dat het raam verder open moet.’’

Werkhoven, nadat ze haar Brontë sisters-mok kapot had laten val len: ‘’Wel l , and while you
are working I ’l l be crying over the Brontë sisters’’

Reinink: ‘’Ll , kun je EVEN stil zijn? Of nou ja, langdurig.’’

Wel leweerd: ‘’En dan komt daar 4 uit en dan word ik van binnen een heel klein beetje bl ij,
en ook van buiten… joepie’’

Humke: ‘’Je bent zo onopval lend als een banaan’’

Leerl ing: ‘’Mag het geluid wat harder?’’
Van den Broek: ‘’Hoezo? Ben je net zo doof als meneer Baron?’’

Kleijne: ‘’Jaa zoenen of toneeltongen, wat was het nou?’’

Kieviet: ‘’Kale mannen hebben meer testosteron, dus eigenl ijk ben ik een mietje. ’’

Van de Beek: ‘’Al les wat ik doe heeft zin, behalve de dingen die geen zin hebben’’



Leerl ing: ‘’Mevrouw van Kooten…’’
Kootte: ‘’Het is gewoon Kootte, dus zonder van’’
Leerl ing: ‘’Mevrouw de Bie?’’

Verweij: ‘’Nou, jul l ie reactiesnelheid is wel erg laag vandaag. Misschien moet ik maar als
katalysator iemand een fl inke trap geven!’’

Peulen: ‘’Meneer Swagerman gaat zijn kostbare tijd niet besteden aan een klas die er dus
zeg maar eehhmm… niet is’’

Kleijne: ‘’Drie keer tien tot de drie-de’’

Reinink: ‘’Jeutje, wat spendeer ji j veel woorden aan geen vraag’’

Gabreëls *tekent een smiley*: ‘’Dit l i jkt natuurl i jk helemaal nergens meer op. Het is net een
poppetje dat een pak vla in zijn gezicht heeft gekregen’’

Kers: ‘’En voor contra kun je zeggen: je staat daar buiten in de kou, en het is vies bij
McDonalds en als volwassene mag je niet in de bal lenbak.’’

Werkhoven: ‘’Ll , I ’m hearing your voice. I ’m tired of it! ’’

Van de Beek: ‘’Deze week valt de donderdag na woensdag’’

Gabreëls: ‘’Ik houd van Shrek. Dat is een hele bekentenis hier! Dit is mijn coming-out. ’’

*Zijp loopt lokaal in*
Acoca: ‘’En mevrouw Zijp is het met me eens’’
Zijp: ‘’Hmm, altijd. Waarmee?’’

Leerl ing: ‘’Mevrouw…’’
Werkhoven: ‘’Nee, houd je mond’’

*Leerl ing doet mond open*
Reinink: ‘’Jemig, wat een grot! En dan zit er nog een stukje kauwgom in!’’

Van den Broek: ‘’Dat zijn al lemaal bijnamel ijke voegwoord’’

Werkhoven: ‘’I t’s only French, you’l l be fine. Or not, but I don’t care.’’

Gabreëls: ‘’Intussen geef ik mensen de kans om een jas van hun l ichaam te pel len’’

Leerl ing: ' ' Ik vind het gewoon niet echt een goede metonymie' '
Reinink: ' 'Nou, ik zou zeggen: schrijf een e-mail naar Homerus dat je het er niet mee eens
bent! ' '



Ik bedoel , is dat nuttig?

Heb je het nodig?

Word je er beter van?

En je toekomst? Wordt die er

beter van?

Hoe zit het eigenl i jk met je…

huiswerk, ci jfers, toetsen, studie,

gemiddelde, cum laude,

bijbaantje, cv en… al les? Die ti jd

die j i j gebruikt om dit te lezen,

kun je toch veel beter investeren

in je toekomst? Ik bedoel , waar

is dít nou goed voor?

Goed, bij dezen stop ik het

tikken van de klok voor even,

want ik wil wél dat je dit leest.

We leven in de toekomst. En dan

bedoel ik niet dat we leven in

een sciencefictionwereld, of dat

we een onbewuste ti jdreis

gemaakt hebben, of dat de

wereld zo futuristisch is dat dit

de toekomst wel moet zi jn . Ik

bedoel eigenl i jk juist het

tegenovergestelde. Het is alsof

het heden de aarde is. Maar dan

wel een aarde waar we niet met

beide benen op staan maar die

we slechts aanraken met de

puntjes van onze tenen en de

wolken, de wolken zi jn de

toekomst, waar ons hoofd tussen

zweeft, terwij l het met open

mond staart naar al le mooie

wol l ige wittigheid en het

oogverbl indende zonl icht.

Oké, en nu even in het

Algemeen Begri jpel i jk

Nederlands: we zijn al leen maar

bezig na te denken over wat we

later gaan doen. Maar we

beseffen ons niet: het is nu later.

Het is alti jd later. Want je leeft nu

ook, niet al leen als je van school

af bent. Of klaar bent met

studeren. Of je gepromoveerd

bent. Of met pensioen. Of bijna

dood.

Ik zie school vaak als een soort

van opstapje naar de wereld. Zo

van: het maakt niet uit wat ik niet

doe, het leven komt nog wel .

Dat is al leen niet helemaal waar.

Want, ja, we zi jn nog jong, en ja,

ons leven is nog lang, maar wat

we nu doen is ook belangri jk.

Daarom denk ik dat het

helemaal niet nuttig is om al le

ti jd te investeren in de toekomst.

Wanneer je constant bezig bent

met later vergeet je te leven en

als het dan later is, is dat later

alweer het heden en ben je weer

bezig met een níéuw later.

Gevolg: je leeft nooit. Eigenl i jk.

Echt.

Want iedereen kent dat gevoel

toch? Je steeds maar verheugen

over het feit dat je over drie

weken naar de Eftel ing gaat, en

dan in de Eftel ing zi jn en uren in

de ri j staan, en niet wil len

zeggen dat het, ja, eigenl i jk niet

bijster leuk was, maar wel

denken dat het eigenl i jk, nou ja,

n iet bijster spectaculair

fantastisch leuk was. Of, nou ja,

eigenl i jk best stom.

En zo gaat dat ook met

levensdoelen, wanneer je je er te

veel mee bezig houdt, kunnen ze

uiteindel i jk al leen maar

tegenval len. Als je hele leven in

dienst staat van een studie in

Oxford, is het best logisch dat je

Oxford gaat ideal iseren in je

hoofd. Maar straks studeer je

daar, en dan? Dan bl i jken

col leges best saai, en boeken

best dik en leraren best puistig.

Of zo.

Al le ti jd is bovendien

gel i jkwaardig. Elke seconde

duurt een seconde, elk uur duurt

een uur, elk jaar een jaar. Het is

dus heel onlogisch dat we

bepaalde ti jd ondergeschikt

maken aan andere ti jd. Wanneer

je ergens naartoe werkt, maak je

het een deel van je leven

eigenl i jk slaaf van het andere.

Maar zi jn slavenhouders ooit

echt gelukkig geweest? Zijn

machthebbers ooit gelukkig

geweest?

Nee. Want als je eenmaal

machtig bent, is de glans er wel

af.

Daarom zeg ik, als oma Mette:

denk vooral n iet te veel na over

de titel van deze Apo, en doe

heel veel leuke dingen met je

leven (en leer vooral n iet al te

hard).

...Zou je dit stukje nou wel lezen?








